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A TANÁCS HATÁROZATA

(…)

a 2009/935/IB határozatnak

az Europol részéről megkötendő megállapodások

által érintett harmadik államok és szervezetek

jegyzékének tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) létrehozásáról szóló, 2009. április 6-i 

2009/371/IB tanácsi határozatra1 és különösen annak 26. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

tekintettel az Europolnak a partnerekkel fennálló kapcsolataira, többek közt a személyes adatok és 

minősített adatok cseréjére vonatkozó végrehajtási szabályok elfogadásáról szóló, 2009. november 

30-i 2009/934/IB tanácsi határozatra2 és különösen annak 5. és 6. cikkére,

tekintettel az Europol részéről megkötendő megállapodások által érintett harmadik államok és 

szervezetek jegyzékének megállapításáról szóló, 2009. november 30-i 2009/935/IB tanácsi 

határozatra3 és különösen annak 2. cikkére,

tekintettel az Európai Parlament véleményére4,

                                               

1 HL L 121., 2009.5.15., 37. o.
2 HL L 325., 2009.12.11., 6. o.
3 HL L 325., 2009.12.11., 12. o. 
4 A …-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).
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mivel:

(1) A Tanács feladata, hogy − 26. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerint −meghatározza az 

Europol részéről megkötendő megállapodások által érintett harmadik államok és 

szervezetek jegyzékét (a "jegyzék"). A 2009/371/IB határozat szerint a jegyzék a

2009/935/IB határozat mellékletében kerül meghatározásra.

(2) Az Europol igazgatótanácsának feladata a jegyzék szükség szerinti felülvizsgálata és annak 

eldöntése, hogy javaslatot terjeszt-e a Tanács elé annak módosításáról.

(3) Az Europol igazgatótanácsa a 2012. október 3–4-i ülésén úgy határozott, hogy javasolja a 

Tanácsnak bizonyos harmadik államok felvételét a jegyzékbe felvázolva ennek operatív 

szükségességét.

(4) A 2009/935/IB határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA A KÖVETKEZŐ HATÁROZATOT:
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1. cikk

A 2009/935/IB határozat mellékletének 1. pontja a következő bejegyzésekkel egészül ki:

– Brazília

– Grúzia

– Mexikó

– Egyesült Arab Emírségek.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt …, -án/-én.

a Tanács részéről

az elnök


